
Informácie pre absolventov študijných odborov hotelová akadémia, manažment 

regionálneho CR, kuchár, čašník a servírka, spoločné stravovanie 

 

1. V zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR vyučovanie pre posledné ročníky končí  7. mája 2020. 

2. Interná časť MS z predmetov SJL, CUJ, TČOZ a PČOZ sa koná administratívne. Administratívne 

vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne: 

• Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer 

známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru 

známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných 

dvoch ročníkov.  

• Riaditeľka školy v súlade so ŠkVP určila pre jednotlivé študijné odbory skupiny príbuzných 

predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu nasledovne: 

 

6323 K hotelová akadémia 

SJL  →  SJL 

ANJ B1  →  ANJ 

PČOZ  →  OV, UČT, ITH 

TČOZ  →  HGM, GAS, GCR, EKO 

 

6444 K čašník, servírka 

SJL  →  SJL 

ANJ B1  →  ANJ (NEJ - NJH) 

PČOZ  →  ODV 

TČOZ  →  TEO, POV, EKO, TPP 

 

6324 M manažment regionálneho CR 

SJL  →  SJL 

ANJ  →  ANJ, OKA 

PČOZ  →  UČT, PCR, ODP 

TČOZ  →  ECR, TSC, MCR 

 

6445 K kuchár 

SJL  →  SJL 

ANJ B1  →  ANJ 

PČOZ  →  ODV 

TČOZ  →  TPP, POV, EKO, TEO 

6421 L spoločné stravovanie 

SJL  →  SJL 

ANJ B1  →  ANJ, KAJ (NEJ  →  NEJ, KNJ) 

PČOZ  →  UČT, HOK, PRX 

TČOZ  →  GAT, EKO, MSS, GCR 

 

3. Po schválení známok predsedníčkou ŠMK  budú zverejnené výsledné známky z jednotlivých 

maturitných predmetov cez EduPage v termíne do 12. 05. 2020. 

4. Do 15. 05. 2020 si môžu študenti podať nesúhlas so známkou z niektorého predmetu z IČ MS 

(SJL, ANJB1, TČOZ, PČOZ) poštou, resp. elektronicky priloženou prílohou (za01@dosza.edu.sk ) 

alebo prílohou cez EduPage . Ak si študent nepodá nesúhlas, škola mu vystaví maturitné 

vysvedčenie. Ak si podá nesúhlas, vykoná internú časť maturitnej skúšky prezenčnou 

formou v budove školy v termíne stanovenom OÚ Žilina od 25. 05. 2020. IČ MS môže trvať 

jeden až dva dni za prísnych hygienických  opatrení. 

5. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej 

maturitnej skúšky.  

 

             Žilina, 6. máj 2020                                                                      Ing. Helena Milčevová, r.š. 
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